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NIETS IS WAT HET LIJKT
Niets is zo veranderlijk als het weer, 

luidt het gezegde. Dit gaat ook op 

voor ons voetbal. In mei van dit jaar 

stond Ajax nog in een Europese 

finale en leek het erop dat Neder-

landse clubs na een paar magere ja-

ren weer mee konden doen om de 

prijzen. Of dat zij er in ieder geval 

weer voor konden zorgen dat de 

Nederlandse kampioen zich vanaf 

2019 weer rechtstreeks zou plaatsen 

voor de poulefase van de Champions 

League. Ajax was zelfs nog maar een 

overwinning af van plaatsing voor de 

Champions League in het huidige sei-

zoen. Drie maanden later zijn Ajax, 

PSV en Utrecht uitgeschakeld en spe-

len alleen Feyenoord en Vitesse nog 

Europees. Directe plaatsing voor de 

poulefase van de Champions League 

in 2019 is ver weg.

In december van 2016 bereikten de 

VVCS en ProProf een onderhande-

lingsakkoord voor een cao met de 

delegatie van amateurclubs uit de 

tweede en derde divisie. Een cao 

voor contractspelers in de tweede en 

derde divisie van het amateurvoetbal 

leek nog maar een kwestie van tijd. 

Deze cao amateurvoetbal zou een 

logische stap zijn na afspraken over 

het aantal contractspelers in de 

tweede en derde divisie in het kader 

van de nieuwe voetbalpiramide. De 

nieuwe voetbalpiramide zou leiden 

tot meer concurrentie op alle ni-

veaus. Talenten kunnen zich mede 

hierdoor optimaal ontwikkelen. Met 

de voetbalpiramide zouden profclubs 

ook de mogelijkheid krijgen om hun 

beloftenploeg mee te laten spelen in 

de topdivisies van de amateurs. Over 

deze voetbalpiramide is jaren door de 

KNVB gesproken en onderhandeld 

met clubs uit het betaald voetbal en 

het amateurvoetbal. Toen de pirami-

de in de bondsvergadering van 2014 

werd aangenomen, werd dit gezien 

als een historisch besluit. In het afge-

lopen seizoen 2016/2017 werd deze 

voetbalpiramide ingevoerd. Deson-

danks bleef een aantal amateurclubs, 

met name uit de derde divisie, zich 

verzetten. Zij bleven bezwaren hou-

den tegen de verplichte invoering van 

contractspelers en het meespelen 

van beloftenteams in hun competitie. 

De KNVB besloot daarop opnieuw 

het gesprek aan te gaan met ama-

teurclubs en clubs uit het betaald 

voetbal. Doel was meer draagvlak te 

creëren. Na jaren van gesprekken en 

onderhandelingen staat alles weer ter 

discussie. Wat mij betreft een onbe-

grijpelijk besluit van de KNVB. Nu 

heeft de KNVB besloten dat in de 

huidige jaargang geen clubs promo-

veren of degraderen tussen de eerste 

divisie en tweede divisie. Er starten 

nieuwe gesprekken en onderhande-

lingen tussen KNVB en betaald voet-

balclubs en amateurclubs. Afspraken 

over contractspelers in het amateur-

voetbal en de instroom van de belof-

tenteams lijken ver weg. Een cao 

voor contractspelers in het amateur-

voetbal is daarmee van de baan. Ge-

lukkig is er wel goed nieuws te mel-

den over de cao voor contractspelers 

in het betaald voetbal. Na construc-

tieve overlegrondes is de cao open-

gebroken en verlengd tot 2021. Ver-

derop in dit nummer is hier meer 

over te lezen.

Tot slot de discussie over kunstgras in 

het betaald voetbal. Deze discussie 

zat muurvast en kende louter voor- 

en tegenstanders. Naar spelers werd 

in deze discussie tot nu toe amper 

geluisterd. Het feit dat spelen op 

kunstgras een ander soort voetbal is, 

deed niet ter zake. Ook hier lijkt nu 

een kentering zichtbaar. De ECV, de 

belangenvereniging van Eredivisie-

clubs, heeft een werkgroep benoemd 

die als taak heeft te onderzoeken on-

der welke voorwaarden alle Eredivi-

sieclubs weer op echt of op hybride 

gras kunnen voetballen. Ook over 

kunstgras lees je in dit nummer meer.
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“GENIET VAN ELK 
MOMENT”

KEEPER JUSTIN BIJLOW MAAKTE
ZIJN DEBUUT IN FEYENOORD-1
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Justin (19) en Joël Bijlow (27) wonen beiden 

in Berkel en Rodenrijs, een gemeente onder 

de rook van Rotterdam. Het dorp biedt ruimte 

aan verschillende vinex-locaties. Verder ge-

beurt er niet veel, aldus de familie Bijlow. 

Dus maakt Justin voorzichtige plannen zijn 

heil elders te zoeken. Hij woont nu nog bij 

zijn ouders, wat voor een jonge profvoetballer 

best comfortabel is. Joël lijkt juist steviger te 

wortelen in Berkel. Vier maanden geleden 

werd zijn zoontje Gilano geboren. Het kleine 

mannetje ligt rustig te slapen in zijn box in de 

hoek van de kamer. 

Joël is vandaag wat later. Het is druk-druk-

druk op het werk. Nadat hij zijn voetbal 

carrière noodgedwongen vaarwel zei, ging 

hij bij zijn vader in de zaak. Het bedrijf in wo-

ningrenovatie koerste soepeltjes door de crisis. 

En nu is het helemaal een gekkenhuis. Joël is 

deze dagen regelmatig pas na etenstijd thuis. 

Justin is er wel al. Hij drinkt een kopje koffie 

met ons. Op het lange lichaam van de derde 

doelman van Feyenoord staat een guitige 

kop. Een familietrekje, zo zal even later blijken. 

Justin vertelt net over zijn dag als er een grijze 

bus de straat inrijdt. De werkdag van Joël zit 

erop. Kort daarop zitten we om tafel. 

Joël en Justin schelen zo’n 8,5 jaar. We vragen 

Joël of hij zich nog herinnert dat er een klein 

broertje bij kwam. Hij reageert met een ver-

baasde blik. “Nee, dat weet ik echt niet meer. 

Ik kan me ook niet meer herinneren dat mijn 

zus werd geboren. Met haar scheel ik drie jaar.”

De broers groeien op in een sportief gezin. 

Dat wil zeggen, het gezin zit elke thuiswed-

strijd op de tribune bij Feyenoord. De rest 

van het gezin doet zelf niet fanatiek aan 

sport. Vader Willem speelt zaalvoetbal en 

bokst af en toe en zus Jaimy sport alleen op 

school. Moeder Natascha doet helemaal 

niets aan sport. Waar komt het sportieve 

talent dan vandaan?

Joël: “We hadden wel twee ooms die redelijk 

hoog voetbalden. Zij hebben het net niet 

gered bij Sparta. We waren wel altijd met 

voetbal bezig.”

NEPTUNUS
De carrière van Joël begint bij Neptunus, een 

voetbalclub in Rotterdam-Schiebroek. Hij 

herinnert zich: “Er waren wel een paar clubs 

die interesse in mij hadden, maar ik had toen 

nog geen zin in die verplichtingen. Ik wou 

gewoon lekker voetballen. Op mijn veertiende 

ben ik alsnog naar de talentendagen van 

Feyenoord gegaan. Ze waren niet direct over-

tuigd. Ze wilden dat ik bij de SC Feyenoord 

ging beginnen, de amateurtak. In de C’tjes. Ik 

speelde een jaar in de C en een jaar in de B. 

Daarna heb ik een jaar overgeslagen en 

kwam ik in de A. We speelden toen tweede 

divisie landelijk. Daar ging het van een leien 

dakkie. In dat seizoen maakte ik zo’n 37 

goals. Toen mocht ik meetrainen bij Feyenoord 

in de B’tjes bij Cor Adriaanse. Een half jaar 

lang. Als  eerstejaars A-junior kwam ik bij de 

opleiding.”

Hij vervolgt: “In die tijd trainden we zo’n zes 

tot zeven keer per week. Gewoon lekker vol 

gas, soms twee keer op een dag. We hadden 

toen niet van die schema’s van de inspan-

ningsfysioloog. Ik was ondertussen een jaar 

of 17 en zat niet meer op school. Ze hadden 

wel in de gaten dat ik daar niet zoveel 

belangstelling voor had. Met school spraken 

we af dat ik in het bedrijf van mijn vader aan de 

slag zou gaan. Ze willen wel dat je iets leert, 

ook al zit je niet meer in de schoolbanken. Ik 

bleef ingeschreven staan op school en richtte 

me op voetbal.”

Een contract zit er dan nog niet in voor Joël. 

Onder Henk Fraser dwingt hij een basisplaats 

af in de A1 van Feyenoord. Maar dan gaat het 

ineens mis. “We speelden een wedstrijd bij 

Willem II. Ik stond voor de goal en wilde 

opendraaien, maar mijn been bleef staan. 

Toen scheurde mijn kruisband voor de eerste 

keer af.”

Het is het begin van een lange lijdensweg. 

“Mijn voorste kruisband was naar achteren 

geklapt en zat vastgekleefd aan mijn achter-

ste kruisband. Na vier maanden krachttrai-

ning ben ik helemaal teruggekomen. 

Justin en Joël Bijlow ademen voetbal. Vanwege blessureleed 

moest Joël zijn kicksen in 2013 aan de wilgen hangen. Justin 

staat bij Feyenoord juist aan de rand van zijn doorbraak. Aan 

de zijlijn geniet Joël mee, als grote broer en supporter.
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Het volgende seizoen begon met een toer-

nooi. Dat ging goed, maar de volgende dag, 

toen ik de trap afliep, scheurde mijn kruis-

band. Toen moest ik alsnog een operatie 

ondergaan. Ik moest veertien maanden reva-

lideren, maar ik kwam weer terug. Dit keer bij 

Jong Feyenoord. Ik had er ook alle vertrouwen 

in. Als ik speelde, deed ik dat zonder reserve. 

Je kunt wel de hele tijd aan je zwakke knie-

banden denken, maar dan gaat het helemaal 

niet goed. Bovendien had ik nergens last 

van. Ik trainde hard en voelde niks. 

Na een jaar ben ik naar Veendam gegaan. 

Joop Gal was daar toen trainer. Ik moest me 

wel weer helemaal bewijzen. Toen de spits 

geblesseerd raakte, kreeg ik mijn kans. De 

week erop zou ik in de basis staan. En toen, 

op de vrijdagtraining, scheurde ik mijn ham-

string af. Weer zes maanden revalideren.”

EXCELSIOR
Joël Bijlow kiest ervoor na de revalidatie 

dichtbij huis te spelen. Bij SC Feyenoord kan 

hij in de hoofdklasse spelen. Joël: “In zes 

wedstrijden had ik er al zo’n dertien goals in 

liggen. Alex Pastoor was op dat moment 

trainer bij Excelsior. Hij stelde voor dat ik bij 

Excelsior zou meetrainen, zodat ik weer ster-

ker kon worden en op niveau kon komen. Ik 

zou op maandag beginnen, op zondag scheur-

de ik mijn kruisband af tijdens de wedstrijd.”

Joël Bijlow komt wéér terug. Maar tijdens de 

jaarlijkse controle spreekt de arts zijn twijfels 

uit. Joël: “Hij zei: Het voelt niet goed. Ik zeg: 

Hoezo? Ik speel al een half jaar zonder pijn. 

De week erna, tijdens een bekerwedstrijd, 

ging ik voor de derde keer door mijn knieën. 

Toen was het genoeg geweest. Ik moest 

evengoed nog revalideren om in het dage-

lijks leven te kunnen functioneren. Ik kan nu 

bijvoorbeeld niet op mijn rechterknie zitten. 

Hurken is lastig. Voetballen kan nog wel, 

maar dan wel bij de veteranen. Normaal mag 

dat pas als je 35 bent, maar ik krijg dispensatie 

vanwege mijn blessure. Maar je merkt het 

wel; de ene keer heb je vocht in je knie, dan 

heb je weer pijntjes. Als ik twee dagen boks 

of hardloop, kan ik vier dagen daarna niks 

doen. Eigenlijk moet je jezelf in acht nemen, 

maar dat doe ik ook niet. Ik heb zes jaar lang 

alles voor voetbal gelaten, nu wil ik gewoon 

lekker leven.”

Justin herinnert zich nog goed dat zijn broer 

geblesseerd raakte. De mannen denken er 

niet al te vaak meer aan terug. Ook Justin 

speelt niet met de handrem erop. “Ik zorg 

goed voor mezelf. Ik let op mijn voeding en 

train om sterker te worden. Door wat er met 

Joël is gebeurd, heb ik geleerd dat je van elk 

moment moet genieten. Het kan zomaar 

voorbij zijn. Om mezelf daar steeds aan te 

herinneren, heb ik een spreuk op mijn hand 

laten tatoeëren.”

De Bijlows leven heel erg in het hier en nu, 

maar Justin wil nog wel even terugblikken op 

het prille begin van zijn voetbalcarrière. “Mijn 

vader stelde voor mij ook aan te melden bij 

Neptunus, maar dat wilde ik niet,” vertelt 

Justin. “Ik wilde alleen bij Feyenoord spelen. 

Bij ons thuis ging het altijd alleen maar over 

Feyenoord. Ik heb meegedaan aan de trai-

ningsdagen voor de amateurs. We waren 

met een groepje en toen hebben we besloten 

een eigen team op te richten. Dat werd de 

F6. Ik begon als speler, maar toen er een 

keer een keeper nodig was, heb ik gezegd 

dat ik dat wel wilde doen. Daarna ben ik in de 

goal blijven staan. Een half jaar later mocht 

ik meetrainen bij de opleiding. Ik kon gelijk 

aansluiten, sindsdien zit ik bij de opleiding.”

Op de mavo rondt Justin zijn school af en 

dan haalt hij een zogenoemde startkwalifi-

catie. Daarna richt hij zich volledig op zijn 

voetbalcarrière. Twee weken na zijn zeven-

tiende verjaardag tekent hij zijn eerste con-

tract. Het duurt dan nog een klein jaar voor 

hij bij het eerste van Feyenoord op de bank 

mag zitten. “Ik weet dat nog heel goed. Mijn 

ouders hadden een surpriseparty georgani-

seerd voor mijn achttiende verjaardag. Ik was 

op vrijdag jarig, een dag later was het feest. 

Maar die vrijdag hoorde ik dat ik zondag tegen 

AZ op de bank zou zitten. Toen hebben ze 

thuis alles om moeten gooien. Het feest werd 

verplaatst naar vrijdag, de volgende dag zat ik 

met Feyenoord in een hotel in Alkmaar.”

Joël: “Dat was wel even een momentje. 

Ik had daar al die jaren voor geknokt, maar 

door omstandigheden kwam het er niet uit. 

Ik was een beetje jaloers, maar vooral super-

trots. Dan lees je ineens je achternaam op dat 

wedstrijdformulier. Dat weet ik nog goed.”

Al bij al duurt het nog een kleine anderhalf 

jaar voor hij werkelijk aan spelen toekomt. 

Justin: “Tja, als keeper moet je altijd op je 

kans wachten. Veldspelers zijn nu eenmaal 

sneller aan de beurt. Het enige wat je kan 

doen is keihard blijven werken en laten zien 

dat je beter bent dan de anderen.”

NOODLOT
Deze zomer laait de strijd om de eerste plek 

onder lat weer op. Feyenoord-coach Giovanni 

van Bronckhorst is er in augustus nog niet uit 

wie zijn eerste keeper wordt. Justin Bijlow 

JOËL:
“IK HEB ZES JAAR LANG ALLES

GELATEN VOOR VOETBAL, NU WIL IK 
GEWOON LEKKER LEVEN.”
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schuift wel een plekje op omdat de eerder 

verhuurde Warner Hahn naar Heerenveen 

vertrekt. Daags voor de strijd om de Johan 

Cruijff Schaal beslist het lot. Kenneth Ver-

meer loopt een peesblessure op aan zijn 

rechterhand en is minstens twee maanden 

uitgeschakeld. Brad Jones is daarmee eerste 

keeper. In de wedstrijd tegen Vitesse keept 

Jones uitstekend. In de beslissende straf-

schoppenserie weet hij de bal twee keer te 

stoppen. Het wordt uiteindelijk 4-2. Een klei-

ne week later slaat het noodlot opnieuw toe.

Justin: “Op de maandagtraining zei Brad dat 

hij naar de fysio moest omdat hij last had 

van zijn rug. De dag erna bleef hij binnen. 

Aan het einde van de week trainde hij voor 

het eerst weer mee. Ik had heel even de 

hoop dat ik zou spelen, maar die was toen 

meteen weer weg. Maar toen ik zondag op 

de club kwam, zei Brad dat hij nog wat tests 

moest doen. Kort daarna kwam hij naar buiten. 

Hij gaf me een boks en toen wist ik dat ik 

mijn debuut zou maken. Nee, tegen mijn 

familie heb ik niks gezegd. Ik weet hoe dat 

gaat. Dan gaat iedereen berichtjes sturen. 

Dat leidt alleen maar af. Ik heb mijn telefoon 

weggelegd en ben me gaan voorbereiden. 

Na afloop van de wedstrijd zag ik dat ik heel 

veel berichten had gekregen.”

Op zondag 13 augustus maakt Justin Bijlow 

dus zijn debuut tegen FC Twente. Zijn familie 

is vanzelfsprekend van de partij. Joël: “Ik ben 

altijd bij alle uit- en thuiswedstrijden. Ik had 

het mezelf niet vergeven als ik zijn debuut 

niet had meegemaakt. Wij zitten al jaren in 

vak V. Justin krijgt nu kaarten voor het busi-

nessvak, maar ik blijf toch in vak V zitten. 

Tijdens de wedstrijd moet ik gewoon mijn 

ding kunnen doen. Toen Justin zijn debuut 

maakte, was ik wel gespannen. Jawel, ik heb 

ook een traantje weggepinkt. Dat zeg ik eerlijk. 

Bij de wedstrijd ben ik broer en supporter. Toen 

het 1-1 stond, ging ik naar het toilet en toen 

hoorde ik iemand zeggen dat Jones de 1-1 

wel zou hebben tegengehouden. Dan kan ik 

me niet inhouden. Daar moet ik wat van zeg-

gen. Wat ik zei? Dat zal ik maar niet herhalen.”

HISTORISCH
De wedstrijd eindigt uiteindelijk in een 2-1 

overwinning. Justin Bijlow keept een prima 

wedstrijd. De week erop is Jones opgelapt en 

neemt Justin weer plaats op de bank. Het lot 

van de keeper. Zo gaat het ook bij Oranje. 

Justin komt al vanaf zijn vijftiende uit voor 

het Nederlands team. Onlangs schoof hij 

door van Oranje O19 naar Jong Oranje. Met 

O19 boekte hij behoorlijke successen. 

“Op het EK in Georgië haalden we de halve 

finale. Dat was een historische prestatie, en 

dat terwijl we veel afzeggingen hadden. Met 

Jong Oranje ben ik laatst ook weer mee 

geweest, maar ook hier moet ik mijn beurt 

afwachten.”

Joël laat de interlands in het buitenland 

meestal aan zich voorbij gaan. Zeker als ze 

zich in landen als Georgië afspelen. “Je doet 

er zo’n achttien uur over om in Georgië te 

komen. Als ze de finale hadden gehaald dan 

was ik natuurlijk wel gegaan.” Voor het ove-

rige wordt Joël zoveel mogelijk betrokken bij 

de carrière van zijn jongere broer. Hij regelt 

samen met Feyenoord de afspraken met de 

pers en toen Justin pas voor Adidas op de 

foto moest, ging hij ook mee. 

Justin: “Ik neem Joël mee als dat kan. Toen 

ik mijn contract verlengde, was hij erbij.”

Joël: “Niet omdat ik er verstand van heb, maar 

gewoon omdat het leuk is. Justin wil mij 

betrekken bij de dingen die ik heb misgelopen.”

Zijn zakelijke belangen heeft Justin onderge-

bracht bij Dick Tuit van Wasserman. Vorig 

jaar rond deze tijd begeleidde Dick zijn con-

tractverlening. Justin Bijlow is tot 2021 aan 

Feyenoord verbonden. Joël: “Justin zat nog 

bij de A’tjes toen we met Dick in contact 

kwamen. We wilden het eigenlijk zo lang 

mogelijk uitstellen om met een zaakwaarne-

mer in zee te gaan, maar er waren meer 

kapers op de kust. Op Dicks kantoor hebben 

we gesproken over zijn manier van werken.” 

Justin: “Bij Dick voelde het gewoon goed. Als 

we hem nodig hebben, dan is hij er. Je hebt 

er ook bij die je dingen gaan geven. Daar ben 

ik niet gevoelig voor. Dat Dick bij Wasserman 

zit, speelt natuurlijk ook mee. Veel grote 

Feyenoorders, zoals Dick Kuijt en Roy Makaay, 

zitten daar ook.” De komende jaren wil Justin 

Bijlow van vaste waarde worden voor Feye-

noord. Een duidelijk einddoel of droomclub 

buiten Feyenoord heeft hij niet. Hij geniet met 

volle teugen van zijn huidige bestaan. “Het 

leven als profvoetballer is nog mooier dan je 

vooraf denkt. Spelen in een vol stadion, de 

spanning, mensen die je naam schreeuwen. 

Het is alles waar je van kunt dromen.”

JUSTIN:
“BIJ ONS THUIS GING HET ALTIJD
ALLEEN MAAR OVER FEYENOORD.”
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DOOR JORDI ROSENDAHL
EN FRANK TER HUURNE

Profvoetbal
en de

transitie-
vergoeding
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Het arbeidsrecht is door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 ingrijpend 

veranderd. Een belangrijke wijziging vormt de invoering van de transitievergoeding. 

De transitievergoeding is in de wet opgenomen en geldt daardoor in beginsel voor alle 

werknemers in Nederland. Dus ook voor profvoetballers. In dit artikel leggen we uit 

wanneer je aanspraak kunt maken op een transitievergoeding.

De transitievergoeding is per 1 juli 2015 ingevoerd en is enerzijds 

bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de over-

gang naar ander werk te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door het 

volgen van een opleiding. Maar de transitievergoeding hoeft door 

werknemers niet te worden gebruikt om de ‘transitie’ naar ander 

werk mogelijk te maken. De werknemer mag zelf bepalen hoe hij 

de transitievergoeding besteedt.

WANNEER IS DE
TRANSITIEVERGOEDING
VERSCHULDIGD?
De werkgever is aan een werknemer een transitievergoe-
ding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 
24 maanden heeft geduurd en:

• door de werkgever is opgezegd
• op verzoek van de werkgever is ontbonden, of
• na een einde van rechtswege op initiatief van de
 werkgever niet aansluitend is voortgezet.

Vooral die laatste variant zal zich in het profvoetbal veel 
voordoen omdat de Cao voor contractspelers betaald 
voetbal Nederland (de ‘Cao’) bepaalt dat de arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde tijd dient te worden aangegaan. 

Een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van 

rechtswege. Wel dient de werkgever de werknemer op grond van de 

wet uiterlijk een maand vóór het eindigen van de arbeidsovereen-

komst te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeids-

overeenkomst. Bij voortzetting moet de werkgever laten weten onder 

welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Als 

de werkgever deze verplichting niet naleeft, is een boete ter hoogte 

van maximaal een maandsalaris verschuldigd.

Ten aanzien van de verlengde arbeidsovereenkomst is in de cao, in 

afwijking van de wet, opgenomen dat de arbeidsovereenkomst 

eindigt na een mededeling daarover van de werkgever. Deze mede-

deling dient de werkgever vóór 1 april van het lopende seizoen te 

doen. Kortom: de werkgever moet de arbeidsovereenkomst van de 

werkgever krachtens de cao vóór 1 april van het jaar waarin de 

arbeidsovereenkomst afloopt, opzeggen. Doet hij dit niet, dan wordt 

de arbeidsovereenkomst automatisch geacht te zijn verlengd met de 

duur van een jaar tegen dezelfde voorwaarden. 

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wenst te verlengen 

of de arbeidsovereenkomst opzegt, is de werkgever aan de werknemer 

een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten 

minste 24 maanden heeft geduurd. 

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te verlengen dan 

is voor het recht op de transitievergoeding van belang tegen welke 

voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te verlen-

gen. Zijn die voorwaarden minder goed dan die van de huidige 

arbeidsovereenkomst en weigert de werknemer daarom de verlen-

ging, dan heeft de werknemer nog altijd recht op een transitiever-

goeding. Zijn die voorwaarden ten minste gelijk en weigert de 

werknemer het aanbod, dan heeft de werknemer geen recht op een 

transitievergoeding.

HOE WORDT DE TRANSITIEVERGOEDING BEREKEND?
De transitievergoeding is een bruto vergoeding en wordt als volgt 

berekend: De werknemer bouwt gedurende ieder half jaar dat hij bij 

de werkgever in dienst is 1/6 maandsalaris op. Is de werknemer drie 

jaar in dienst, dan heeft hij dus recht op een maandsalaris als transi-

tievergoeding. 

Om de transitievergoeding eenvoudig te berekenen verwijzen wij 

naar www.wwzproof.nl. Mochten er over de transitievergoeding 

vragen bestaan, dan kun je je altijd terecht bij ProProf of de auteurs 

van dit artikel. Jordi Rosendahl en Frank ter Huurne zijn werkzaam bij 

Lexence advocaten & notarissen in Amsterdam en gespecialiseerd in 

arbeidsrecht. 

JORDI ROSENDAHL
M +31 65 1762 726

E J.Rosendahl@lexence.com

FRANK TER HUURNE
M +31 61 0960 633

E f.ter.huurne@lexence.com
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De eerste vloog Europa door om te voldoen 

aan de steeds grotere vraag naar voetballers, 

de tweede was tot de dying seconds van de 

transferperiode bezig met zijn selectie, de der-

de wordt bestookt met juridische vragen over 

de huurlingentsunami, de vierde zag de positie 

van de Nederlandse contractspeler ondergra-

ven worden. Kees Ploegsma (zaakwaarnemer 

bij SEG), Berry van Gool (directeur Willem II), 

Serge Rossmeisl (directeur FBO) en Ko Andries-

sen (directeur ProProf) hijgen nog uit van een 

krankzinnige transferzomer als ze aanschuiven 

voor een voetbaldebat in Tilburg. Tijdens een 

bourgondische avond, verzorgd door topsom-

melier Michael Daals uit Goirle, worden de ont-

wikkelingen in het Nederlandse voetbal tegen 

het licht gehouden.

Bij het voorgerecht ontbrandt al direct een fel-

le discussie over een actueel onderwerp: de 

kunstgrasrevolutie. Tien jaar geleden werden 

plastic sprieten nog gezien als een innovatie 

die paste bij een modern voetballand dat altijd 

voorop heeft gelopen. Inmiddels staat nepgras 

symbool voor de teloorgang. “Het hoort niet 

thuis in het betaald voetbal en zeker niet in de 

Eredivisie,” zegt Ko Andriessen. “Er zijn echt 

geen nieuwe studies nodig om te concluderen 

dat voetbal op kunstgras een andere sport is. 

Er zijn minder duels. De bal stuitert anders. Er 

wordt minder getackeld. Het blijft raar dat we 

een topklimaat hebben voor gras, maar dat er 

nergens in Europa zoveel kunstgras ligt als hier. 

Er moet een oplossing komen zodat kunstgras 

in elk geval in de Eredivisie tot het verleden 

behoort.”

Berry van Gool: “Toen we jaren geleden in de 

Jupiler League zaten, hebben we er bij Willem 

II over nagedacht. De argumenten waren louter 

financieel. Daarom moet de KNVB regelgeving 

opleggen. Je moet een directeur niet in de 

verleiding brengen om voor kunstgras te 

kiezen. Het gaat om de spelers en supporters. 

Zij willen geen kunstgras.”

Rossmeisl: “Wat ik raar vind, is dat onderzoeks-

bureau Hypercube een jaar of zeven geleden 

uitgebreid onderzoek heeft gedaan. Drie be-

drijven hebben ze laten pitchen op wie het 

beste veld kon aanbieden, zodat clubs daar 

gebruik van konden maken. Iedereen was 

daarbij betrokken. Met veel enthousiasme is er 

gekeken naar een presentatie over het fantas-

tische kunstgras. Kijk naar Amerika, dat was de 

toekomst. Ik heb er niets over in de media 

gelezen toen de kogel door de kerk ging. Nu 

zijn we zeven jaar verder en is het allemaal ver-

keerd. Is dit nou het allergrootste probleem dat 

we hebben in het Nederlandse voetbal? Je zou 

ook kunnen zeggen: verdeel het geld eerlijker 

en maak een spannende competitie.”

Van Gool: “Maar dan kan je alles bagatelliseren.”

Andriessen: “Dat vind ik ook. Het is voortschrij-

dend inzicht. We zijn gewoon een lachertje ge-

worden. Ik kan me nog de discussies met de 

KNVB herinneren. Wacht maar, over tien jaar 

speelt iedereen op kunstgras. Achteraf onjuist. 

Als we nóg tien jaar wachten, zijn we straks 

helemaal het lelijke eendje.”

Kees Ploegsma: “Vooral oudere spelers en ex-

geblesseerden hebben er een afkeer van. Diep 

van binnen wil iedereen op gras, maar de eer-

lijkheid gebiedt te zeggen dat jongens vaak die 

keuze niet hebben. Iemand die naar Heracles 

kan, heeft vaak geen alternatief. Ze nemen het 

voor lief. Als nu blijkt dat de weerstand zo 

groot is, moet je het gewoon terugdraaien.”

VRIJGEZELLENPARTY
Rossmeisl: “Hoezo gewoon terugdraaien? We 

hebben dat als het totale voetbal toch beslo-

ten? Er zijn clubs die hele trainingsaccommo-

daties hebben verkocht en die nieuwe inkom-

stenbronnen hebben aangeboord, omdat er 

elke dag wel een bedrijf of vrijgezellenparty in 

het stadion kan voetballen.”

Van Gool: “Stel dat alle clubs Heracles zouden 

kopiëren. Dus geen jeugdopleiding, geen trai-

ningscomplex, geen gras. Dat is heel slecht 

voor het Nederlandse voetbal, maar het scheelt 

wel zeven, acht ton. Die steek je dan in het 

spelersbudget en dat resulteert in een hogere 

stand op de ranglijst. Wij investeren wél in gras 

en jeugd, maar hobbelen al vijf jaar achter 

Heracles aan. Nu wordt er gesproken over 

Food for thought
Debatteren over de toekomst van ons voetbal
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compensatie van Heracles en andere clubs, 

zodat ze kunnen overstappen op gras. Maar is 

het niet zo dat zij juist jarenlang hebben gepro-

fiteerd, terwijl wij wel vol hebben geïnvesteerd 

in de kernwaarden van onze voetbalcultuur?”

Rossmeisl: “Laat ik vooropstellen: ik heb ook 

het liefste gras. Wat ik raar vind, is dat er straks 

gesproken gaat worden over een herverdeling 

van mediagelden om van kunstgras af te ko-

men, terwijl clubs dat vorig jaar niet overhad-

den voor een spannende competitie met play-

offs. Maak dan een breed plan voor de 

verbetering van ons voetbal. Het is mij allemaal 

te opportunistisch, gebaseerd op een media-

hype.”

HUURLEGERS
Over hypes gesproken. Een modegril van nu 

zijn de legers huurlingen die boven de vader-

landse provincieclubs worden geparachuteerd. 

Clubs in de Eredivisie transformeren tot filialen 

van de machtigste clubs in Europa. Volgens 

ProProf is het tijd om de noodklok te luiden.  

Andriessen: “In de Eredivisie komt nu 41 pro-

cent van de spelers uit het buitenland. 41! Dat 

is nogal wat. Bij NAC en Vitesse zie je zulke 

grote aantallen, dat het ten koste gaat van de 

arbeidsplaatsen voor eigen jeugd. Wij zien lie-

ver dat dit aan banden wordt gelegd. We snap-

pen dat de verleiding om te huren een gevolg 

is van de markt waar 16-jarigen al worden 

weggekocht. Wij zijn in ruil voor een limiet op 

huurlingen dan ook bereid de clubs iets terug 

te geven. Nu mogen ze 16-jarigen voor maxi-

maal drie jaar vastleggen. Daar zou je met de 

clubs over van gedachten kunnen wisselen. 

Zodat het voor buitenlandse clubs moeilijker 

wordt om ze los te weken.”

Rossmeisl: “Goed plan. Van de FIFA mag een 

16-jarige slechts drie jaar tekenen. Maar ik vind 

dat wij daar nu juist het voortouw in moeten 

nemen. Van de FIFA mag zoveel niet, maar je 

ziet wat er allemaal gebeurt op de uit de hand 

gelopen transfermarkt. De regels van de FIFA 

worden in de landen om ons heen vaak ruimer 

geïnterpreteerd. Daarin moeten wij ook niet 

roomser dan de paus willen zijn.”

Ploegsma: “Ik denk niet dat dit zoden aan de 

dijk zet. Voor een 16-jarige is het niet bijster 

interessant of hij voor drie of vier jaar kan teke-

nen. Talenten zijn toch voor hun zestiende al 

weg. Kijk bovendien eens naar de salarissen die 

Willem II – terecht – betaalt aan zulke jonge 

spelers. Die zijn heel beperkt. Dan maakt het 

echt niet uit of zo’n speler voor twee, drie, vier 

of vijf jaar vastligt. Als Ajax of een buitenlandse 

club hem wil hebben, is-ie weg. Het versterkt 

je positie ietsje, maar het is geen middel om 

onze positie in het Europese speelveld te 

versterken. Je zou dan beter de leeftijd kunnen 

verlagen, zodat clubs bijvoorbeeld jongens op 

hun twaalfde al mogen vastleggen.”

SCHEEFGROEI
Rossmeisl: “Het moet onderdeel zijn van een 

groter pakket, waarbij opleiden weer lonend 

wordt. Jongens van twaalf tot vijftien leveren 

nu nog maar tienduizend euro per jaar op aan 

opleidingsvergoedingen. Als ze worden weg-

gekocht, houdt een club er niks aan over.”

Ploegsma: “Maar Nederlandse clubs profiteren 

daar zelf toch ook van? Michael van Praag 

hoorde ik laatst zeggen dat alle zaakwaarne-

mers aangepakt moeten worden. Maar hoe-

veel talenten denk je dat Ajax binnenhaalt van 

tien en elf jaar uit Denemarken en België? 

Iedereen heeft boter op zijn hoofd. Dat zijn de 

gevolgen van vrije handel. Het scouten begint 

steeds vroeger. De echt grote clubs maken 

budgetten vrij om twintig talenten tot vijftien 

jaar te halen. Vaak zijn het niet eens clubs, 

maar grote investeringsgroepen.”

Van Gool: “Daar zou je dus iets tegen moeten 

doen. De aantallen nemen toe. Eerst hadden 

topclubs 25 spelers, toen 35 en nu 100. Dat 

zorgt voor een verdere scheefgroei. De kans 

dat de underdog wint is een kernwaarde van 

sport, maar die komst steeds meer onder druk. 

Het is de vraag of de voetbalindustrie het op 

basis van de vrijemarkteconomie gaat redden. 

In het bedrijfsleven zijn de discussies niet an-

ders. Daar wordt ook gereguleerd dat een paar 

bedrijven niet de hele markt kunnen opkopen, 

om zo de rest te beschermen. Daar kijkt de 

mededingingsautoriteit mee. Het voetbal gaat 

nu toe naar een monopolie. Dat lijkt me niet de 

goede weg. Ik vraag me af: hoe scheef kan het 

worden tot het moment dat het publiek 

afhaakt?”

Transfersommen die door het dak gaan, Manchester City dat de 

markt monopoliseert, enorme huurlegers die de Eredivisie binnen-

komen, de kritiek op de voetbalpiramide. Het betaald voetbal staat 

voor grote uitdagingen. Met vier hot shots uit de bestuurskamers 

debatteerden we over de toekomst van ons voetbal.
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Van Gool: “Bij clubs als City en PSG gaat het 

volgens mij om wie de langste heeft, maar dat 

zijn de uitzonderingen. Een club als Manchester 

United wordt door Amerikanen gewoon heel 

zakelijk geleid. Daar zit keiharde marketing 

achter.”

ESPORT
Ploegsma: “Ergens wordt er ook in Parijs vast 

wel een berekening gemaakt. Aan sterspelers 

valt veel te verdienen. Het gaat allang niet 

meer over shirtverkoop alleen. Zo is eSports nu 

enorm in opkomst. Honderd miljoen man kijkt 

op internet naar de topwedstrijden. In dat op-

zicht vertegenwoordigen spelers als Neymar 

ook een gigantische waarde.”

Rossmeisl: “Ik vraag me af of clubs wel zo 

zakelijk worden geleid. Van een jurist bij een 

Engelse club hoorde ik dat negen op de tien 

clubs daar gigantische schulden hebben. Men 

biedt tegen elkaar op en slaagt er, ondanks die 

enorm groeiende inkomsten, toch in om 

samen voor honderden miljoenen in de min te 

staan.”

Van Gool: “Omdat er een druk is om te inves-

teren. Stel dat ik een miljoen winst maak met 

Willem II. Dan zegt iedereen: Had een spits 

gekocht! Wat er binnenkomt, gaat er ook 

weer uit.”

Rossmeisl: “Wat mij meer stoort dan de hoogte 

van de bedragen, is de massaliteit waarmee 

topclubs spelers opkopen. Ze worden met tien-

tallen tegelijk gehaald en vervolgens verplaatst 

tussen allerlei filialen. Talenten worden van hot 

naar her versleept. Ik denk dat het ten koste 

gaat van de kwaliteit. Elke speler lijkt mij 

gebaat bij structuur en eerst een gedegen ont-

wikkeling in de eigen competitie. Wat komt er 

terecht van al die spelers die op hun zestiende 

een transfer maken?”

12

Rossmeisl: “Het gevolg van deze marktwerking 

is dat we nog nooit zoveel ingeleende spelers 

hebben gezien als afgelopen zomer. Daardoor 

verdwijnt niet alleen het Nederlandse talent, 

maar ook de transferwaarde. Want spelers zijn 

geleend. Wat heeft een club nou echt aan al 

die huurlingen? Er is straks geen verkoopwinst 

waarmee je de club verder kan opbouwen.”

Ploegsma: “Ik zie deze constructies als accep-

tabele tussenoplossingen. FC Twente had het 

vorig jaar moeilijk, maar kon door samen te 

werken wel Enes Ünal binnenhalen. Hurende 

clubs kunnen zelf ook best verdienen aan een 

latere transfer, als je dat regelt in de contrac-

ten. PSV ging tien jaar geleden al in zee met 

Chelsea, achteraf waren ze hun tijd vooruit. 

Voor Alex en Gomes kregen ze weliswaar niet 

de hoofdprijs, maar ze kwamen wel hogerop in 

Europa en daar hebben ze ook veel geld mee 

verdiend.”

OM DE PRIJZEN SPELEN
Van Gool: “Maar waar gaat dit eindigen? Blijven 

fans het accepteren als er straks nog maar vijf 

clubs in Europa om de prijzen spelen en de rest 

niet meer meetelt?”

Andriessen: “Ik vrees dat clubs gaan stoppen 

met opleiden. Straks gaan tien Engelse, twee 

Duitse en zes Spaanse clubs hetzelfde toen als 

City. Dat is de dood in de pot van het Neder-

landse voetbal. Ik zou dan ook graag met de 

FBO en KNVB willen regelen dat er een maxi-

mum aantal huurspelers komt.”

Rossmeisl: “Ik zou liever zien dat dit in interna-

tionaal perspectief wordt geregeld, zodat Man-

chester City geen honderd spelers gaat halen.”

Andriessen: “Dan kunnen we lang wachten, 

gezien het tempo waarin de FIFA transferregels 

aanpast. Het huidige reglement stamt uit 2003 

en daar zijn, ondanks de nogal overspannen 

markt, nauwelijks aanpassingen op gekomen. 

Ik denk dat we ons beter kunnen concentreren 

op regelgeving waar we zelf grip op hebben.”

Van Gool: “We hebben nu meer dan vijf huur-

spelers bij Willem II. Maar ik zou geen enkel 

probleem hebben met een maximum van vijf. 

Dan passen we ons beleid daar op aan.”

222 MILJOEN
In hoeverre valt nog beleid te maken in deze 

totaal geëxplodeerde industrie? Waar de trans-

feruitgaven stijgen tot ongekende hoogte. 

Meer dan vijf miljard dollar gaven de clubs dit 

jaar uit. Met als eyecatcher de recordtransfer 

van Neymar voor 222 miljoen euro. Minstens 

zo opvallend is dat steeds meer spelers in de 

categorie 50 tot 100 miljoen vallen. “De bedra-

gen zijn dusdanig dat het een wel heel apart 

spel is geworden,” zegt Ploegsma. “Het gaat 

niet altijd meer om de waarde van de speler, 

maar om de financiële slagkracht van de ko-

pende partij.”

Van Gool: “Maar feitelijk zitten de clubs wel aan 

het roer. Als je het financieel op orde hebt, is 

verkopen geen noodzaak. Supporters rekenen 

je uiteindelijk alleen af op sportief succes. 

Daarom zeiden wij vorig jaar tegen Jordens 

Peters: Jij gaat niet naar Heerenveen, maar 

blijft hier.”

Ploegsma: “Maar er komt vaak een bedrag op 

tafel, waarbij ook jouw kop eraf gaat als je er 

nee tegen zegt. Als je ineens tien miljoen kan 

verdienen, gaat ook de raad van commissaris-

sen zich roeren. PSV en Pröpper hebben ge-

gokt en lieten in de winter een enorm bod 

van Zenit lopen. Uiteindelijk hebben ze het 

alsnog redelijk recht kunnen trekken met een 

verkoop aan Brighton. Maar een gok is het 

wel. In het algemeen is het nu wat de gek er 

voor geeft.”

Andriessen: “Paris Saint-Germain haalt voor 

400 miljoen twee spelers. Waar gaat het nog 

over? Er lijkt geen enkele logica meer achter 

te zitten.”

Ko Andriessen

Kees Ploegsma
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Ploegsma: “Ik zie dat niet als slecht. Het feit dat 

ze niet doorbreken bij Chelsea of Barcelona, wil 

niet zeggen dat er geen mooie carrière voor 

hen is weggelegd. Die jongens krijgen een 

goede opleiding en komen daarna in de pira-

mide altijd net wat hoger terecht dan waar ze, 

gezien hun niveau, eigenlijk thuishoren. Met 

vijftien wedstrijden Chelsea achter je naam kan 

je overal heen. Kijk, landen als Cyprus, Grieken-

land, daar sta ik helemaal niet achter. Dan kom 

je altijd met de staart tussen je benen terug. 

Maar is het slecht dat onze grootste talenten bij 

Barcelona of Manchester United zitten? Dat zie 

ik helemaal niet zo. Alsof alleen de opleidingen 

van Ajax en PSV zo geweldig zijn. Zij kopen ook 

gewoon Denen, Finnen, Brazilianen. Spelers in 

het buitenland wonen mooi, verdienen een 

driedubbele boterham en komen altijd goed 

terecht. Waarom zou je dan romantisch moe-

ten doen en in Nederland blijven? De pest voor 

ons is dat we onderaan de voedselketen zitten.”

KLEP OPEN
Soortelijke discussies spelen op microniveau 

over de nationale voedselketen. Emoties over 

de voetbalpiramide lopen hoog op. Amateurs 

willen niet promoveren. Daarmee wordt het 

basisprincipe onder de piramide - meer spor-

tieve weerstand via verplichte doorstroming - 

weggeslagen. “Die open piramide heb ik altijd 

raar gevonden,” zegt Rossmeisl. “Elk jaar zie je 

wat er gebeurt bij clubs in degradatienood. Ze 

nemen grote risico’s met aankopen in de win-

ter, in de hoop erin te blijven. Maar wat gaan 

wij doen? De klep aan de onderkant van de 

Eerste Divisie opengooien. Waardoor RKC na 

een degradatie nooit meer zal terugkeren. 

Beleid maken is onmogelijk als je morgen kunt 

degraderen.”

Van Gool: “Maar dat is toch het kenmerk van 

sport? Dat je kan degraderen?”

Rossmeisl: “Ja, dat hoor ik dus ook altijd. Maar 

daar is geen bedrijf op te leiden. Merkwaardig 

dat we het Nederlands voetbal gezond willen 

maken, maar de reden waarom clubs failliet 

gaan - dreigende degradatie - houden we in 

stand.”

Andriessen: “Er wordt nu gesproken over een 

keuze om te promoveren naar de Eerste Divisie. 

Dan zou ook de Eerste Divisie een keuze 

moeten hebben over degradatie.” 

Van Gool: “Hier ben ik het toch niet mee eens. 

Als directeur bij een club uit het tweede rijtje, 

moet je de huishouding erop kunnen inrichten 

dat je af en toe een niveau lager speelt. Sterker 

nog. Dat is je taak als directeur. PSV en Ajax 

kunnen ook niet begroten dat ze elk jaar 

Champions League spelen. Als mensen alles-

of-niks-spelletjes gaan spelen, moeten zij 

daarvoor de verantwoordelijkheid dragen, en 

niet van iedereen verwachten dat een gebrek 

aan visie door middel van een gesloten com-

petitiestructuur wordt ondervangen.”

Rossmeisl: “Kijk naar Fortuna. Kijk naar PEC 

Zwolle. Kijk naar Go Ahead Eagles. Kijk naar 

Cambuur. Die clubs stonden allemaal ooit on-

deraan de Eerste Divisie. Als die clubs waren 

gedegradeerd, dan waren ze nooit meer terug-

gekomen. Amateurverenigingen die ervoor te-

rugkomen, staan niet in verhouding tot de 

clubs die verdwijnen uit het betaald voetbal. Ze 

willen niet eens promoveren. Dat is toch geen 

basis om de Jupiler League binnen te komen?”

MAANDAGAVONDCOMPETITIE
Andriessen: “Er zijn bij de invoering allerlei 

afspraken gemaakt, ook over een minimum 

aantal contractspelers. Al die zaken staan nu 

weer ter discussie. Reglementen worden niet 

nageleefd. Dan moet je serieus overwegen om 

ermee te stoppen. De piramide is vorig jaar 

begonnen en nu al mislukt.”

Van Gool: “Die maandagavondcompetitie voor 

reserves vond het betaald voetbal niks. Het 

was bezigheidstherapie. Daar moesten we 

vanaf. Daarom is deze nieuwe structuur 

bedacht. Alleen is het te geforceerd. Het ama-

teurvoetbal wil maar een beperkt aantal prof-

ploegen in een klasse hebben, op basis daarvan 

wordt ingedeeld. Dus dan komen wij zo laag 

uit, dat het voor ons al totaal geen toegevoegde 

waarde meer heeft. Als wij willen meedoen, 

moeten we echter wel een paar ton vrijmaken 

voor een ploeg. Voor PSV en Ajax heeft het 

meerwaarde omdat ze met hun talenten in de 

Jupiler League kunnen spelen. Voor de rest is 

dit hele verhaal totaal niet interessant.”

Ploegsma: “Dat is een beetje de pest in ons 

voetbalklimaat. We praten wat af. Iedereen zit 

voor eigen parochie te preken. Iedereen met 

zijn eigen agenda. En ondertussen glijdt ons 

voetbal af. Je zal sterke leiders bovenin moeten 

hebben die de koers bepalen. Nu vergaderen 

clubs eindeloos, maar ze komen er nooit uit. Bij 

de KNVB moeten gewoon goede mensen zit-

ten. Het is nu een baantjescarrousel. Zoek de 

beste en betaal hem desnoods een miljoen. En 

als de clubs het voortouw willen nemen, moe-

ten ze het doen zoals in Engeland is gebeurd 

met die transferdeadline: direct afstemmen en 

invoeren. Door. Gaan met die banaan.”

Andriessen: “Helemaal mee eens. Kunstgras, 

een vrije markt voor huurlingen, de piramide. 

Als het niet blijkt te werken, moet je er gewoon 

mee stoppen. Het momentum om echt iets te 

veranderen is nu.”

Berry van Gool

Serge Rossmeisl
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Surf naar: www.berenschot.com/careercoaching  voor meer 

informatie en geef aan waar Proprof en Berenschot jou mee 

van dienst kunnen zijn.

Zelf aan de bal
blijven na het 
voetbal?
Berenschot. Ook voor Career Coaching.



15

PROPROF

HET LOOPBAANPORTAAL 
OP WEG MET 

B
ijna honderd profvoetballers horen elk jaar dat ze 
niet in aanmerking komen voor een nieuw  
contract. Van de ene op de andere dag zit je zonder 
werk. Je hebt jarenlang geïnvesteerd in een  
topsportcarrière. Nu heb je geen trainingen, geen 

wedstrijden en geen inkomen. Zie dan maar eens rond te 
komen. Wat kan je doen als je in deze situatie bent beland? 
Ons loopbaanportaal helpt je met de eerste stappen op de 
arbeidsmarkt. 

Als het Nederlands elftal bij elkaar komt in Huis ter Duin,  
ontstaat nog weleens het beeld dat alle voetballers rondrijden in 
snelle sportbolides. Niets is minder waar. Slechts een kleine  
bovenlaag kan zich na een ontslag veroorloven om op een  
tropisch eiland eens rustig te overdenken of hij überhaupt nog 
wil werken. Als je speelt in de Jupiler League mag je al blij zijn 
als je club het wettelijk minimumloon uitbetaalt. Over de hele 
linie lopen de salarissen al jaren terug en krimpen selecties. 
Bovendien zijn diverse clubs vorig seizoen in de problemen geko-
men. Nieuwe bezuinigingen zijn aangekondigd en die zullen ook 
een dempend effect hebben op de salarisontwikkeling. Er valt 
dus weinig te rentenieren wanneer je contract niet is verlengd. 
De schijnwerpers moeten in dat geval razendsnel op een maat-
schappelijke carrière worden gezet.

Bijna honderd profvoetballers horen elk jaar dat ze niet in  
aanmerking komen voor een nieuw contract. Wat kan je doen 
als je in deze situatie bent beland? Werk vinden valt nog niet 
mee. Waar vroeger oud-voetballers vaak een sigarenzaak  
begonnen, cirkelen nu hele hordes oud-spelers langs de velden, 
azend op een baan als trainer, makelaar of scout. Op een vacature 
bij een Eerste Divisieclub komen stapels sollicitaties binnen. Niet 
zo vreemd. Want de overstap naar een andere bedrijfstak blijkt 
bijzonder lastig. Uit een onderzoek dat we in 2014 lieten uitvoeren 
door bureau Berenschot bleek het zwarte gat nog steeds actueel. 
De werkloosheid onder afgezwaaide voetballers was zorgwekkend 
hoog, hoger dan in andere beroepsgroepen. Een kwart van de 
spelers die over een periode van tien jaar stopte, had nog steeds 
geen baan. In dezelfde periode was de werkloosheid in Nederland 
acht procent. Twaalf procent zocht tevergeefs naar werk. Nog 
eens twaalf procent ging niet eens op zoek naar een baan. Kortom, 
veel voetballers hebben moeite om na hun rushes over de velden 
de draad weer op te pakken.

Wij vinden dat spelers al tijdens hun voetbalcarrière over hun 
toekomst moeten nadenken. Helaas blijkt dat in de praktijk vaak 
onmogelijk, omdat de omgeving dat niet stimuleert. De clubs 
eisen volledige aandacht en hebben geen behoefte aan part- 
timers die hun sportloopbaan combineren met een andere baan 
of studie. Ook zaakwaarnemers hebben er geen baat bij om een 
andere loopbaan te stimuleren. Voor hem is het immers financieel 
aantrekkelijker als hij er nog in slaagt zijn spelers desnoods  

ergens op het derde niveau te stallen. Hij zal een gesprek over 
afscheid van het voetbal daarom zo lang mogelijk uitstellen. 
Ouders blijken vaak onrealistische verwachtingen te hebben.  
Ze denken dat hun zoon de nieuwe Messi is en doen er alles aan 
om de droom in stand te houden. Als jongeman komt het  
daardoor vaak niet eens in je op om over ander werk na te denken. 
Als vakbond komen wij echter regelmatig in contact met  
oud-spelers die de noodklok luiden. Daarom hebben wij onze 
verantwoordelijkheid genomen. Om jullie te helpen met de eerste 
stappen op de arbeidsmarkt hebben we een loopbaanportaal 
gelanceerd. Een vakkundig traject, compleet met professionele 
loopbaancoaches. Tijdens een intakegesprek worden je interesses 
gescand en wordt beoordeeld of je voldoende gemotiveerd bent. 
Als je aan de eisen voldoet, wordt een loopbaantraject uitgestippeld 
om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

“ DE WERKLOOSHEID ONDER AFGEZWAAIDE  
 VOETBALLERS IS ZORGWEKKEND HOOG”

Geïnteresseerd? Neem dan contact op via proprof@unie.nl of
info@proprof.nl. Bellen kan ook op 0345 851057 of 06 26146549
www.caovoorcontractspelers.nl
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Nieuws van de vakbond
WERKGROEP KUNSTGRAS,

LEIDING KNVB EN EEN NIEUWE CAO

Op de velden begon het nieuwe seizoen op zijn zachtst 

gezegd nogal moeizaam. Achter de schermen boekten we 

juist successen. Zo was ProProf betrokken bij de aanstelling 

van een werkgroep kunstgras en bij de benoeming van de 

nieuwe leiding van de KNVB. Bovendien werd de bestaande 

cao opengebroken. De Nederlandse voetbalcompetitie is 

weer een stukje socialer.



17

PROPROF

STERKE COLLECTIEVE DEAL
Het beste nieuws komt uit ons eigen hoofdkwartier. De afgelopen 

maanden is met de werkgeversorganisatie FBO en de VVCS 

koortsachtig overleg gevoerd over het openbreken van de collec-

tieve arbeidsovereenkomst (cao). Hierin worden afspraken tussen 

clubs en spelers vastgelegd. Dat zijn afspraken over doorbetaling 

bij ziekte en blessures, over transitievergoedingen en tal van an-

dere zaken. De oude cao liep door tot 2018. In het verleden leidde 

nieuwe onderhandelingen nogal eens tot verhitte discussies en 

clubs poogden regelmatig de cao te versoberen. Inmiddels hebben 

we de clubs kunnen overtuigen van het belang van een sterke 

collectieve deal, met professionele afspraken die in de praktijk uit-

stekend blijken te werken. Vandaar dat is besloten om niet over 

alles opnieuw te gaan onderhandelen, maar om de cao juist tus-

sentijds open te breken. We zijn er trots op dat we kunnen melden 

dat de handtekeningen inmiddels zijn gezet. De collectieve deal 

loopt nu tot 2021. 

REVALIDATIEVERZEKERING
Alle afspraken waar jullie al aan gewend waren, zoals bijvoorbeeld 

de veelgeprezen revalidatieverzekering lopen door tot 2021. De 

revalidatieverzekering maakt het mogelijk dat ook financieel minder 

kapitaalkrachtige spelers in de gelegenheid zijn om op het sportcen-

trum van Zeist te herstellen van zware blessures. Ook op regelingen 

als doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben clubs in 

het verleden vaak proberen te schieten. Niet eens zo vreemd, want in 

veel andere landen wordt in geval van blessures slechts een paar 

weken doorbetaald. Dankzij onze cao is dat hier veel beter geregeld 

voor voetballers. Spelers hebben 100% contractgarantie. 

Na het openbreken van de cao staan deze afspraken tot 2021 fier 

overeind. De enige regeling die niet is verlengd, is de schadeloosstel-

ling. Onder voorwaarden had een handvol spelers jaarlijks recht op 

een schadeloosstelling bij einde contract. Spelers hebben wel recht op 

transitievergoeding. Daarover lees je elders in ProProf magazine meer.

Vaak wordt in de media gesteld dat de Eredivisie of Eerste Divisie 

onaantrekkelijk zou zijn, vanwege de gouden bergen elders in 

Europa. Veelal wordt gefocust op de hogere salarissen en premies 

die elders te verdienen zijn. Goed om te weten is echter ook dat 

het nergens anders zo goed geregeld is wanneer spelers te maken 

krijgen met blessures, ziekte of ontslag. Misschien hebben we dan 

niet de sterkste competitie van Europa, maar wel de sociaalste.

Het nieuwe voetbalseizoen ging nogal hectisch van start. Met een 

spectaculaire aanvang van de Eredivisie en een zorgwekkende 

opening in Europa werd al snel het kookpunt bereikt. Direct was er 

veel te doen over de Europese uitschakelingen van Ajax en PSV. 

Tot overmaat van ramp slonken na een 4-0 nederlaag tegen 

Frankrijk ook de WK-kansen van Oranje. 

Een stuk succesvoller waren we achter de schermen van het be-

taald voetbal. Het goede nieuws is dat daar wél een aantal cruci-

ale overwinningen is geboekt. Zo lijkt eindelijk een doorbraak aan-

staande in de kunstgrasdiscussie. De weerstand bij spelers, clubs 

en ook in de publieke opinie is inmiddels zo groot, dat een ver-

plichte terugkeer naar gras dan toch bespreekbaar is geworden. 

Een werkgroep gaat de komende maanden beoordelen in hoe-

verre dit haalbaar is. 

ProProf verzet zich al jaren tegen de kunstgrasrevolutie in het be-

taald voetbal en heeft dit in de bestuurskamers van de Eredivisie 

en Jupiler League ook altijd geventileerd. Momenteel liggen er op 

het hoogste niveau zelfs zeven kunstvelden, volgens ons niet al-

leen competitievervalsing, maar bovenal een serieuze profcompe-

titie onwaardig. De bal rolt anders, slidings zijn nauwelijks mogelijk 

en het risico op blessures is groter. We zijn het lachertje van 

Europa. Een grasveld hoort bij de basisprincipes van een voetbalclub 

en zou dan ook onderdeel moeten zijn van de licentievoorwaarden.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Positief is ook dat na een jaar onduidelijkheid nu ook in Zeist 

beslissingen zijn genomen over de toekomst. Er is een nieuwe 

raad van commissarissen van de KNVB aangesteld. Die heeft in-

middels Eric Gudde naar voren geschoven als opvolger van Bert 

van Oostveen. ProProf heeft met de Centrale Spelersraad (CSR) 

vooraf om tafel gezeten met de beoogde commissarissen. Zoals 

jullie weten hebben we samen instemmingsrecht bij vele beleids-

beslissingen. We zagen in dit geval geen bezwaren om groen licht 

te geven voor de nieuwe leiding van de voetbalbond. Een belang-

rijk argument voor onze steun was om de vaart erin te houden. We 

zouden het zeer onverstandig vinden om het machtsvacuüm in 

Zeist nog langer te laten voortduren. Daardoor heeft op beleidsni-

veau in feite alles een jaar stilgelegen. 
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Talent Dante Rigo

“In de kern is mijn 
spel hetzelfde

gebleven”
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Clubs: “Ik ben begonnen bij KSK Heist. Op 

mijn zesde ben ik naar Lierse SK gegaan. 

Sinds 2007 speel ik bij PSV. Ik ben door Lierse 

gescout. Ja, blijkbaar viel ik toen al op. PSV 

kwam zo’n twee jaar later. Meer clubs toon-

den interesse maar we hebben voor PSV 

gekozen omdat de club bekend staat om zijn 

goede jeugdopleiding. Het was best lastig in 

het begin. Nederlanders zijn directer dan 

Belgen. Daar had ik wat moeite mee. Ik ben 

niet iemand die direct zijn mond opentrekt. 

In de beginjaren trainden we drie keer per 

week. Mijn vader bracht me op en neer. Een 

enkele rit duurde anderhalf uur.”

De familie Rigo: “Ik ben enig kind. Mijn vader 

is arbeider bij een bedrijf in verf en mijn 

moeder bediende bij een meubelbedrijf. Ze 

werken allebei in Mechelen. Zonder hen had 

ik hier niet gezeten. Ze hebben me vroeger 

altijd heen en weer gebracht. Mijn vader is 

helemaal voetbalgek. Hij speelde vroeger 

ook best aardig. Mijn moeder was vroeger 

van de atletiek. In de jaren 80 is ze nog een 

keer Belgisch kampioen geworden op de 100 

meter.”

DEBUUT IN BETAALD VOETBAL: 
“Met Jong PSV debuteerde ik tegen Cam-

buur. Ik stond in de basis en werd in de 75e 

minuut gewisseld. Dat was in augustus 2016. 

Misschien had ik een beetje meer spanning 

omdat het de eerste wedstrijd in het betaal-

de voetbal was, maar voor mij was het 

eigenlijk een wedstrijd als alle andere. Ik 

speel gewoon mijn spel, dan maakt het niet 

uit voor welk team je uitkomt. Ik weet nog 

wel dat het een lastige wedstrijd was tegen 

Cambuur. Bij PSV-1 heb ik op 21 september 

van dit jaar mijn debuut gemaakt. In de 70e 

minuut mocht ik invallen in de bekerwed-

strijd tegen Putten. Dat was alweer iets 

specialer dan in Jong PSV, maar nog steeds 

een voetbalwedstrijd. Het is een echt de-

buut, maar ik zou toch ook graag mijn eerste 

minuten gaan maken in de Eredivisie.”

Opleiding: “Ik heb in Eindhoven op Sint-Joris 

gezeten. Zo’n anderhalf jaar terug haalde ik  

er mijn havodiploma. In de eerste twee jaar 

werd ik om kwart voor zes thuis opgehaald 

en naar school gebracht. ’s Avonds was ik 

tussen vijf en zes weer thuis. Dat was best 

een zware periode. Daarom hebben we op 

den duur voor een gastgezin gekozen. De 

combinatie van school, voetbal en reizen 

was te zwaar. Sindsdien woon ik bij Marcel 

Hover. Hij is materiaalman bij PSV, dus ik 

kende hem al. We hadden meteen een band. 

Dat vonden mijn ouders ook belangrijk. Zij 

gaven hun kind tenslotte in de handen van 

vreemde mensen. Ik woon er nu nog. In het 

begin waren er geen andere kinderen. Op 

een gegeven moment kwam er een speler 

van O15 bij. Die heeft er een jaar gezeten. 

Ik ben nu 18 en kan zachtjes aan op mezelf 

gaan wonen. Maar ik moet eerlijk zeggen, 

het is er wel fijn. Het eten staat klaar en mijn 

bedje is opgemaakt. Ik ben in het huishouden 

niet de handigste. Gelukkig kan mijn vriendin 

een aardig potje koken, maar wij zijn voorlo-

pig niet van plan om samen te gaan wonen. 

Dus dan zal ik het toch eerst zelf moeten 

doen.”

Sterke punten: “Dat is vooral in balbezit: het 

spel verdelen, de aanval opzetten, lange bal-

len voorgeven, mensen alleen voor de kee-

per zetten, mijn traptechniek. Op internet 

circuleert een filmpje uit de C-jeugd. Ik had 

toen inderdaad ook al een goede vrije trap. 

Dat moet je natuurlijk wel onderhouden. Ik 

ben nu sterker en sneller, maar in de kern is 

mijn spel hetzelfde als toen.”

Zwakke punten: “Mijn fysiek. Ik ben niet de 

breedste maar daar werk ik aan. Ik zit veel in 

de gym, doe veel krachttraining. Het is niet 

het leukste. Ik sta liever met de bal op het 

veld, maar ik weet dat het een doel dient. En 

het betaalt zich uit. Verder kan ik tactisch 

nog verbeteren. Dat is een kwestie van meer 

ervaring opdoen.”

Vrije tijd: “Ik probeer regelmatig naar België 

te rijden om even bij mijn ouders te zijn. Die 

zie ik nu vrij weinig. Na de wedstrijden breng 

ik de meeste tijd door met mijn vriendin. Zij 

heeft een hond, daar loop ik graag mee. Of 

we kijken samen een film of een serie, maar 

niet alle afleveringen in een keer. Laatst 

hebben we Shooter afgekeken. Dat is een 

echte aanrader.”

Jeugdidool: “De Italiaan Pirlo. Die zal onder-

tussen wel bijna gaan stoppen. Hij heeft 

dezelfde speelstijl als ik en een fenomenale 

traptechniek. Nee, ik had geen poster van 

hem aan de muur, maar als we buiten voet-

balden was ik altijd Pirlo.”

Van wie heb je het meest geleerd?: “Ik leer 

nu heel veel. Kijk maar eens welke trainers er 

bij het eerste betrokken zijn. Verder herinner 

ik me Edwin de Wijs van de C1. Hij kon van 

een groep jongens echt een team maken. Ik 

vind hem de beste trainer die ik in de jeugd 

heb gehad.”

Zaakwaarnemer: “Kees Ploegsma van SEG. 

We zijn zo’n drie jaar geleden met elkaar in 

contact gekomen. Mijn ouders en ik hadden 

meteen een goed gevoel bij hem. Kees is ook 

goed bekend met PSV. We komen elke twee, 

drie weken samen. Dan praten we even bij. 

En we hebben regelmatig contact via de app. 

Als het nodig is, staat hij voor me klaar. Ik 

ben heel tevreden.”

Mooiste voetbalmoment: “Dat was met het 

nationaal team van België. Op het WK O17 in 

Chili werden we derde. Ik scoorde drie keer 

en ik maakte het enige doelpunt in de kwart-

finale tegen Costa Rica. Ik ben een maand 

van huis geweest, maar dat was het waard.” 

De Belg Dante Rigo genoot zijn voetbalopleiding bij PSV. Op zijn veertiende al verliet hij 

daarom het ouderlijk huis. Dit jaar sloot hij definitief aan bij het eerste. Daar moet hij nog 

even geduldig wachten op speeltijd. In de tussentijd scherpt hij zijn traptechniek verder aan 

en werkt hij aan een sterker lichaam. Een kennismaking. 
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CWORX.NL

  DESIGN & MEDIA

SPACE TO 
CREATE 

C•WORX, een full-service reclame- en internetbureau voor concept, 
ontwerp, branding en marketing. Wij zijn professionals met een  
creatieve omgeving als speelveld waar we met de punt naar voren het 
beste resultaat nastreven!
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Mooiste Nederlandse club: “PSV natuurlijk.”

 

Mooiste buitenlandse club: “Barcelona. Daar 

hoop ik ooit te eindigen. Alles aan die club 

spreekt me aan: het spel, het stadion, de 

stad. Alles.”

 

Andere sporten: “Dat zijn er heel veel: tennis, 

atletiek, darts, wielrennen. Ja, wat niet?”

Social Media: “Facebook, Instagram. Ik heb 

zo’n 4.300 volgers. Op Facebook doe ik niet 

zoveel, het is vooral Insta.”

Rituelen: “Helemaal geen. Jawel, voor de 

wedstrijd ga ik op tijd naar bed. Ik lig er dan 

om tien uur in, maar dat kun je geen ritueel 

noemen, vind ik.”

Rode Duivels: “Ik maak al deel uit van het 

nationale team sinds mijn veertiende. In totaal 

ben ik zo’n dertig keer voor de Rode Duivels 

uitgekomen. De laatste keer was in maart van 

dit jaar. In België ga je van O19 naar Jong 

België. Daar zit geen categorie tussen zoals 

in Nederland. En hoewel ik nu nog geen 19 

ben, mag ik toch niet meedoen bij O19. Dat 

mogen alleen jongens uit 1999. Ja, jammer. 

Het is dus even wachten tot ik er weer bij zit.”

Seizoen 2017/2018: “Tja, het is nogal druk op 

het middenveld. De trainer beslist natuurlijk 

wie minuten mag maken. Het valt te bezien 

wat hij van mijn ontwikkeling vindt. Onder-

tussen ga ik proberen zo veel en zo hard mo-

gelijk te werken. Nu speel ik tachtig procent 

van de wedstrijden bij Jong PSV, om wed-

strijdritme op te bouwen. Dat is wel belangrijk. 

Hopelijk komt mijn moment snel.”

Voetbalplan: “Ik wil eerst doorbreken bij PSV 

en van vaste waarde worden. En dan mis-

schien met een paar jaar een grote transfer 

maken naar Barcelona. Ik ben pas 18, ik heb 

tijd genoeg om dat te bereiken. Ik ben altijd 

al met mijn voetbalcarrière bezig geweest. 

Ik heb nooit over een ander beroep nage-

dacht. Had best gekund, want ik was een 

aardige student.”

G E B O O R T E D A T U M :
1 1  D E C E M B E R  1 9 9 8
G E B O O R T E P L A A T S :

T R E M E L O  B E L G I Ë
P O S I T I E :

M I D D E N V E L D
R U G N U M M E R : 

1 6
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Jouw financiële coach

Rabo Topsportdesk

Als topsporter moet je presteren op het juiste moment, op de 

juiste plaats. Dat vergt focus, concentratie en een goede conditie. 

Zorgen om je financiën kun je daarbij niet gebruiken. De Rabo 

Topsportdesk neemt deze zorg graag uit handen. 

Of je nu in Nederland voetbalt of in het buitenland, voor iedere 

voetballer heeft de Rabo Topsportdesk een advies op maat. En 

ga je naar het buitenland? Dan reizen we met je mee want de 

dienstverlening van de Topsportdesk gaat over de grenzen heen. 

Wij kennen de voetbalwereld goed. Als Rabobank kunnen we de 

regisseursrol pakken op het gebied van financiën en bieden we jou 

de financiële coaching die je als topsporter verwacht. 

De Rabo Topsportdesk zorgt voor:

• overzicht, financiële rust en gemak;

• advies voor een leven nu en na je topsport carrière;

• flexibele oplossingen;

• inzicht in je financiële situatie nu en in de toekomst.

De Topsportdesk is er voor alle topsporters, of je nu veel of (nog) 

weinig verdient met je sport. Ben je naast sportief succesvol ook 

financieel erg succesvol, dan is Vermogensmanagement een 

waardevolle toevoeging voor jou! 

Vermogensmanager Artur Kox is aan de Topsportdesk gekoppeld, 

om de vermogende sporters nog beter te kunnen bedienen. 

Artur: ‘Vermogen vraagt precisie. Daarom draait Vermogens-

management om jouw persoonlijke Vermogensplan. Daarin 

berekenen we zorgvuldig hoeveel rendement je nodig hebt om 

je doelen en ambities te kunnen realiseren, maar ook hoeveel 

risico dat met zich meebrengt. We geven inzicht in je financiële 

mogelijkheden, zodat je weloverwogen keuzes kunt maken. 

Steeds opnieuw. Want een goed Vermogensplan is nooit af’.

Jij presteert, wij zorgen voor de financiën.  

Rabo Topsportdesk

Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen, neem dan 

contact met ons op voor het maken van een afspraak op  

telefoonnummer (040) 293 65 96 of via emailadres 

topsportdesk.eindhoven-veldhoven@rabobank.nl. 

Een aandeel in elkaar
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Teamwork makes 
your digital dream work

Unleash your digital potential

In het snel veranderende digitale landschap is Indicia een inspirerende 
gids voor ondernemers. We nemen complexiteit weg, kiezen de juiste 
tactiek en gebruiken ons multidisciplinaire team van digitale specialisten 
om het maximale uit uw mogelijkheden te halen. Het leidt vaak tot een 
fantastische kruisbestuiving en vernieuwende ideeën. Meestal onverwachts 
en verrassend. Altijd gericht op het beste resultaat. Zo creëerde Indicia 
onder andere het nieuwe CFK pensioenportaal en de bijbehorende mobiele 
app voor profvoetballers. 

Wilt u ook digitaal excelleren?
Maak dan snel een afspraak via 013-581 06 66 of proprof@indicia.nl
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Jouw financiële coach

Rabo Topsportdesk

Als topsporter moet je presteren op het juiste moment, op de 

juiste plaats. Dat vergt focus, concentratie en een goede conditie. 

Zorgen om je financiën kun je daarbij niet gebruiken. De Rabo 

Topsportdesk neemt deze zorg graag uit handen. 

Of je nu in Nederland voetbalt of in het buitenland, voor iedere 

voetballer heeft de Rabo Topsportdesk een advies op maat. En 

ga je naar het buitenland? Dan reizen we met je mee want de 

dienstverlening van de Topsportdesk gaat over de grenzen heen. 

Wij kennen de voetbalwereld goed. Als Rabobank kunnen we de 

regisseursrol pakken op het gebied van financiën en bieden we jou 

de financiële coaching die je als topsporter verwacht. 

De Rabo Topsportdesk zorgt voor:

• overzicht, financiële rust en gemak;

• advies voor een leven nu en na je topsport carrière;

• flexibele oplossingen;

• inzicht in je financiële situatie nu en in de toekomst.

De Topsportdesk is er voor alle topsporters, of je nu veel of (nog) 

weinig verdient met je sport. Ben je naast sportief succesvol ook 

financieel erg succesvol, dan is Vermogensmanagement een 

waardevolle toevoeging voor jou! 

Vermogensmanager Artur Kox is aan de Topsportdesk gekoppeld, 

om de vermogende sporters nog beter te kunnen bedienen. 

Artur: ‘Vermogen vraagt precisie. Daarom draait Vermogens-

management om jouw persoonlijke Vermogensplan. Daarin 

berekenen we zorgvuldig hoeveel rendement je nodig hebt om 

je doelen en ambities te kunnen realiseren, maar ook hoeveel 

risico dat met zich meebrengt. We geven inzicht in je financiële 

mogelijkheden, zodat je weloverwogen keuzes kunt maken. 

Steeds opnieuw. Want een goed Vermogensplan is nooit af’.

Jij presteert, wij zorgen voor de financiën.  

Rabo Topsportdesk

Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen, neem dan 

contact met ons op voor het maken van een afspraak op  

telefoonnummer (040) 293 65 96 of via emailadres 

topsportdesk.eindhoven-veldhoven@rabobank.nl. 

Een aandeel in elkaar
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